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§ 141
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Katju Aron toivomusponnesta tuottavuustavoitteen to-
teuttamisen seurannasta

HEL 2017-010769 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon valtuutettu 
Aron toivomusponnesta:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla seurataan päätösten hyvinvoin-
ti- ja terveysvaikutuksia uusimman Terveys- ja hyvinvointivaikutusten 
ennakkoarviointi Helsingissä -ohjeen (Kaupunginjohtaja 28.9.2016 § 
64) mukaisesti. Arvioinnissa huomioidaan erityisesti terveys- ja hyvin-
vointieroihin, lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin sekä sukupuoleen ja yh-
denvertaisuuteen kohdistuvat vaikutukset. Tämän ohella arvioidaan 
yleensä myös taloudelliset vaikutukset.

Hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia on arvioitu kaupungin päätöksenteos-
sa vuosia, esim. opetusvirastossa terveysvaikutuksia on arvioitu vuo-
desta 2006 alkaen. Opetusvirasto toimi tässä asiassa pilottina terveys-
viraston aloitteesta. Tämän jälkeen sosiaali- ja terveysvirasto on seu-
rannut useasti hyvinvointi- ja terveysvaikutusten arviointia opetusviras-
tossa. 

Lisäksi opetusvirastossa on koulutettu henkilöstöä hyvinvointi- ja ter-
veysvaikutusten arviointiin. Koulutus jatkuu kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialalla. Kuluvana ja tulevana vuonna huomiota koulutuksessa kiin-
nitetään erityisesti lapsivaikutusten arviointiin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pertti Joona, pedagogisten palveluiden päällikkö, puhelin: 310 86232

pertti.joona(a)hel.fi
Raija Nummelin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 84028

raija.nummelin(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalta on pyydetty lausuntoa 31.1.2018 
mennessä valtuutettu Katju Aron toivomusponnesta: Kaupunginval-
tuusto edellyttää, että Helsinki selvittää, miten tuottavuustavoitteen to-
teuttamisessa voidaan paremmin seurata palveluiden laadun ohella 
myös niiden hyvinvointivaikutuksia.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pertti Joona, pedagogisten palveluiden päällikkö, puhelin: 310 86232

pertti.joona(a)hel.fi
Raija Nummelin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 84028

raija.nummelin(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


